
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13  i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) - RODO, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, informuje że: 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu  
ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław – dalej „Administrator”.  

2. Inspektor Ochrony Danych 

W Urzędzie wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować:  

1) pisemnie - adres: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław, z dopiskiem – Inspektor 
Danych Osobowych;  

2) poprzez pocztę elektroniczną: adres e-mail: IOD_USWRO@stat.gov.pl 

Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana skargi lub wniosku. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący  
na Administratorze oraz wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, a także ze względów związanych z ważnym interesem 
publicznym, w związku z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków1. 

4. Obowiązek podania danych osobowych  

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenie odpowiedzi na 
skierowany wniosek/skargę. 

5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego. 

6. Okresy przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a następnie przez 
okresy wynikające z: przepisów kancelaryjno-archiwalnych2 i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla urzędów 
statystycznych3.  

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu ani procesom związanym z podejmowaniem 
zautomatyzowanych decyzji.   

                                                             
1 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO, lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). 
2 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i  kwalifikowania dokumentacji, przekazywania 
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246). 
3 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 22 Prezesa GUS z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla jednostek 
organizacyjnych służb statystyki publicznej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt dla Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów 
statystycznych (Dz. Urz. GUS poz. 64). 
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8. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii 
tych danych; 

2) modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do 
ograniczenia ich zakresu przetwarzania; 

3) usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania 
prawne;  

4) wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody); 
5) przeniesienia danych do innego Administratora Danych Osobowych, jeśli dane przetwarzane są w związku z 

udzieloną zgodą lub zawartą umową.  

9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub 
organizacji międzynarodowych 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub organizacjom 
międzynarodowym.  

10. Dodatkowe informacje 
 
Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan złożyć do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmujący się ochroną danych osobowych.  
 

 


